
 

 

 

Gezamenlijk persbericht GIBBIS-Santhea-UNESSA – 24 oktober 2019 

(Vrije vertaling van GIBBIS) 

Binnen een sereen klimaat, samen stappen zetten 

naar een kwaliteitsvolle patiëntenzorg 

 

Geconfronteerd met de acties die vandaag in de privéziekenhuizen worden gevoerd, benadrukken 

de federaties van de sector dat ze zich ten volle bewust zijn van de problemen in verband met het 

gebrek aan verzorgend personeel. Zij hebben het al meermaals bij de bevoegde overheden 

aangeklaagd. Bovendien herinneren de federaties van de sector eraan dat ze zich blijven inzetten 

voor de maatregelen die in het federaal sociaal akkoord van 2017 werden onderhandeld. Ze zullen 

bovendien alles aan doen om deze zo snel mogelijk om te zetten in collectieve 

arbeidsovereenkomsten (CAO's). Zij dringen aan op de noodzaak om samen met de vakbondsbank 

vooruitgang te boeken, maar in een klimaat van serene discussie. Zij herinneren er ook aan dat de 

horizon verre van helder is, terwijl de verwerping van het voorstel voor de 

gezondheidszorgbegroting voor 2020 de hele sector in onzekerheid stort. 

 

De kwaliteit van de patiëntenzorg is essentieel voor de federaties van de ziekenhuissector en hun leden. 

De kwaliteit van de zorg is ook afhankelijk van het verzorgend personeel. Internationale studies tonen een 

direct verband aan tussen de kwaliteit en het aantal zorgverleners aan het bed van de patiënt. Recente 

studies tonen aan dat we in België gemiddeld één verzorger per elf patiënten hebben, terwijl het gemiddelde 

in Europa één verzorger per negen patiënten is. Daarom moeten we blijven investeren. De federaties van 

de sector hebben deze situatie herhaaldelijk bij de bevoegde overheden aan de kaak gesteld. 

 

De heel recente verwerping van de gezondheidszorgbegroting voor 2020 stelt ons bovendien niet gerust. 

Besparingen in ziekenhuizen zijn niet langer mogelijk. Uit de MAHA-studie van Belfius - die de financiële 

gezondheid van de ziekenhuizen bestudeert - blijkt dat 30% van de ziekenhuizen in België in het rood staat. 

Verder gaan in de besparingen die de sector worden opgelegd zou de kwaliteit van de patiëntenzorg 

ondermijnen. En dit wil niemand. We mogen niet vergeten dat gezondheidszorg geen kostenpost is, maar 

een investering voor de toekomst. 

 

Steun aan het federaal sociaal akkoord 

Het federaal sociaal akkoord dat in oktober 2017 werd ondertekend, voorziet in evenwichtige maatregelen 

die beantwoorden aan de verwachtingen van zowel de vakbonden als de werkgevers. De federaties van 

de sector blijven de inhoud van de onderhandelingen ondersteunen en blijven zich inzetten om deze te 

vertalen in collectieve overeenkomsten die aan ieders verwachtingen voldoen. 

 

Daarnaast zijn tussen 2017 en vandaag verschillende maatregelen uit het sociaal akkoord ten uitvoer 

gelegd, waaronder de invoering van de nieuwe IFIC-functieclassificatie. Dit heeft de krachten van alle 

partners gemobiliseerd. De besprekingen over het sociaal akkoord zijn voor zover niet onderbroken, maar 

ze zijn zeker niet in het door alle partijen gewenste tempo gevorderd, inclusief de werkgeversbank. 

 

Fasering van de maatregelen 

Wij zijn echter vastbesloten om dit zo vlug mogelijk af te ronden. Daarom is het belangrijk dat we om de 

tafel blijven zitten en blijven discussiëren over de maatregelen die voortvloeien uit het sociaal akkoord. 

Maar, zoals we ons herinneren, zouden we graag een fasering willen van zijn bepalingen. Niet alle 

maatregelen waarin het sociaal akkoord voorziet en die nog moeten worden omgezet in collectieve  



 

 

 

arbeidsovereenkomsten, zijn in de onderhandelingen even ver gevorderd. Het is dan ook logisch om 

geleidelijk vooruitgang te boeken en de eerste successen te bereiken met de meest gevorderde teksten. 

Deze aanpak zal het mogelijk maken de sereniteit te herstellen die nodig is voor de besprekingen van de 

andere punten van het akkoord die in het vervolg van onze werkzaamheden ten uitvoer zullen worden 

gelegd. Daarom roepen we op tot verzoening en verantwoordelijkheidszin. 

 

Voor meer info : 

GIBBIS : Dieter Goemaere – Coördinateur van de groep algemene ziekenhuizen – 0477/249161 

Santhea : Yves Smeets – Algemeen directeur – 0475/434009 

UNESSA : Jean-François Bodarwé – Verantwoordelijke communicatie en relaties met de pers – 

0476/403277 

 


